1999

AFC’34

In het seizoen 1998-1999 heeft AFC’34 in totaal 46 teams die aan de KNVB-competities deelnemen. Dit
betekent opnieuw een lichte groei t.o.v. voorgaande seizoenen. Hoewel de seniorenafdeling opnieuw kleiner is
geworden, zijn zowel de jeugd- als de zaalvoetbalafdeling gegroeid. De club telt nu 9 senioren-, 8
zaalvoetbal- en 29 jeugdteams.
Er worden alleen kampioenschappen binnengehaald door teams van de zaalvoetbalafdeling. Naast Dames 1
wordt ook het pas opgerichte G-team “op overtuigende wijze” kampioen. “Het hele jaar door, met
aantrekkelijk voetbal en een perfecte teamgeest, zijn ze verreweg de sterkste in hun poule geweest.”
Het eerste zondagteam heeft geen geweldig seizoen, het eindigt op de 8 e plaats. Toch weet het team zich
te plaatsen voor de Amstel Cup. In de poulefase speelt het vlaggenschip tegen HFC Haarlem, Rijnsburgse
Boys en FC Lisse, en eindigt het in de poule op de 2 e plaats. In de volgende ronde wordt het echter
uitgeschakeld door de profs van ADO Den Haag.
Als het seizoen 1999-2000 van start gaat, heeft de zaalvoetbalafdeling ook weer een jeugdteam. Hieronder
een foto van dit nieuwe team.

In het voorjaar raakt de club plotseling technisch jeugdcoördinator Aloys Wijnker kwijt. Aloys kan zijn
positie behoorlijk verbeteren en gaat als jeugdtrainer aan de slag bij AZ. Zijn taken worden tijdelijk
waargenomen door enkele leden van de Jeugdcommissie. Ondanks het verlies van de TJC gaat het behoorlijk
goed met de jeugdafdeling van AFC. De organisatie “staat als een huis”, het jeugdledenaantal blijft
toenemen, en de club maakt steeds meer gebruik van gediplomeerde jeugdtrainers, waardoor het niveau van
met name de selectieteams steeds meer toeneemt. Zo worden er bijvoorbeeld steeds meer jeugdspelers
van AFC’34 door de KNVB geselecteerd voor de zogenaamde regioteams van de voetbalbond. Hieronder een
foto uit 1999 waarop 5 jeugdige AFC’ertjes te zien zijn die deel uitmaken van het regioteam van dit jaar.

Van links naar rechts zien we de D-pupillen
Wouter Blokdijk, Jimi Kooge, Jesper Hut, Jaco Leek en Wijnand Krom.
Begin mei 1999 wordt een aanvang gemaakt met de renovatie van het hoofdveld en het D- en E-veld. De club
moet zich de komende periode behoorlijk “behelpen”. Voor de trainingen kan echter gelukkig ook tijdelijk
gebruik gemaakt worden van een extra veld bij de “buren” (de rugbyvereniging).
Het bestuur is in deze periode met de gemeente tevens in gesprek over verbeterde parkeergelegenheid
rondom het complex. De gemeente zegt toe dat er insteekhavens zullen komen aan de westkant van de
Robonsbosweg. “Ook het stuk voorbij de ingang van AFC’34 zal in de planning worden meegenomen.”
Eind mei organiseert de Sluitingsweekendcommissie onder leiding van Jan Leek voor de 20 e keer het
Sluitingsweekend voor de pupillen. Daar het een jubileumjaar betreft wordt er extra uitgepakt. De Fpupillen gaan o.a. een dag naar de Linnaeushof en de E- en D-pupillen reizen af naar pretpark Walibi Flevo.
Vanaf augustus moeten de leden meer gaan betalen voor het clubblad. Door de verhoogde
verspreidingskosten wordt de bijdrage voor de AFC’er met ƒ 10,- verhoogd naar ƒ 25,-. Het clubblad wordt
voortaan niet meer bezorgd door vrijwilligers, maar door de bestellers van de PTT en het WNK.
In september komt er noodgedwongen een definitief einde aan de inmiddels 55 jaar durende actieve
voetbalcarrière van Cor Dekker. De reden hiervoor is het terugtrekken “zijn” elftal, Zondag 5.
Op 1 november vindt de jaarvergadering plaats. Duovoorzitter Jan Ory legt dan definitief de
voorzittershamer neer en wordt benoemd tot ere-voorzitter van AFC’34. De overblijvende (duo)voorzitter,
Bart de Lange, stelt dat het duovoorzitterschap goed gewerkt heeft en spreekt zijn voorkeur uit om deze
constructie te continueren. Het bestuur stelt daarom voor Ton Maissan te benoemen tot duovoorzitter. De
vergadering gaat hiermee akkoord. Aan het 2e Secretarisloze Tijdperk komt tijdens de vergadering
gelukkig ook weer een eind. Jos Besteman wordt gekozen als bestuurslid en aanvaardt de functie van
secretaris van de club.

Tijdens de jaarvergadering wordt ook duidelijk dat de samenwerking met AZ, die volgens het bestuur naar
behoren verloopt, in de toekomst zou kunnen verdwijnen. Het contract met AZ loopt tot 1 juli 2001. “Wat
daarna gaat gebeuren staat in de sterren. Veel zal afhangen van waar en wanneer het nieuwe stadion van AZ
zal worden gerealiseerd.”
Het bestuur laat tevens weten dat het doende is om een reserve groot onderhoud op te bouwen om te
komen tot de noodzakelijke voorzieningen en verbeteringen. “Gedacht moet worden aan: herstel van diverse
daken, voorziening voor de lichtinstallatie, het opknappen van de kleedkamers, vernieuwing van de tribune,
verandering van de zgn. snoephoek, resp. het inbrengen hiervan in de grote kantine. Ook dit jaar hebben we
weer kunnen zien dat bepaalde verbeteringen zijn aangebracht, met name de vernieuwde, prima uitziende
bar.”
Tijdens de rondvraag vraagt Peter Besteman of het mogelijk is het roken in het kleedkamergebouw te
verbieden. De vergadering gaat hiermee akkoord. Jan Leloux vraagt of het niet tijd wordt om een bord te
maken van ereleden en leden van verdienste en dit bord een mooie plek te geven in de kantine of de
bestuurskamer. Hij is zelf bereid een dergelijk bord te ontwerpen. John Droge geeft vervolgens aan dat hij
bereid is Jan bij deze klus te assisteren. Het bestuur neemt het aanbod in dankbaarheid aan. In het
clubblad van 17 december 1999 lezen we meer over (de noodzaak van) bovengenoemd bord.

